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Egyszerű szótöbbség
Tisztelt Közgyűlés!
Dr. Szabó Zoltán József, a 10. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa 2020. június 2. napján
kelt levelében bejelentette háziorvosi tevékenységre szóló közalkalmazotti kinevezéséről
való lemondási szándékát, és egyben kérte az Önkormányzatot, hogy a közalkalmazotti
kinevezését 2020. augusztus 31. napjával szüntesse meg. A doktor úr továbbá bejelentette,
hogy a praxis jogát dr. Kelemen Andrea orvos részére kívánja eladni, erre tekintettel 2020.
július 23. napján megállapodást kötöttek praxis működtetési jogának átruházásáról azzal a
felfüggesztő feltétellel, hogy a Közgyűlés dr. Kelemen Andrea 10. számú felnőtt háziorvosi
körzetben történő közalkalmazott orvosként történő alkalmazását elfogadja.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése szerint:
„A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát - a praxisjogot megszerezni kívánó orvost
is megjelölve - az azt elidegeníteni kívánó személy bejelenti az adott praxisjoggal érintett
települési önkormányzatnak.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti önkormányzat - a praxisjog engedélyezésére jogosult
egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérését követően a) a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal - a praxisjog megszerzése esetén - az adott
körzetben a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést
kötnek,
b) nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben a 2/B. § szerinti
feladat-ellátási szerződést kötni, erről az (1) bekezdés szerinti bejelentés napjától számított
45 napon belül nyilatkoznia kell.”
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján:
„A praxisjogot csak olyan személy részére lehet elidegeníteni, aki – figyelembe véve az 5. §
(2) bekezdésében foglaltakat is – nem rendelkezik praxisjoggal, de igazolja, hogy megfelel a
praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek.”
Dr. Kelemen Andrea 2000-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Karán, utolsó évben honvédségi ösztöndíjaskánt. Az ösztöndíjnak
köszönhetően a szakmai munkát a Magyar Honvédség különböző szervezeti egységeiben
kezdte meg. 2008-ban aneszteziológia-intenzív terápia szakorvosi szakképesítést szerzett, ezt
követően rövid ideig dolgozott az Országos Mentőszolgálat Szekszárdi Mentőállomásán is,
utolsó munkahelye a Pécsi Tudományegyetem, ahol két tanszéken megosztott állásban a
Rendőrség-Katasztrófavédelem-Büntetésvégrehajtás állománya egészségügyi képzésének
fejlesztésén dolgozott. Jelenleg nem dolgozik, családi okokból költözött haza Sióagárdra, és a
jövőben háziorvosként szeretné kamatoztatni tudását.
Dr. Kelemen Andrea háziorvostan szakorvosi szakképesítéssel nem rendelkezik. A háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységekről szóló 4/2000 (II.25.) EüM rendelet 11. §
(4) bekezdése értelmében – az önkormányzat által igazolt területi ellátási érdekből, az
önkormányzat által közalkalmazott orvosnak történő kinevezését követően háziorvostan
szakorvosi szakképesítés nélkül is elláthat területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi
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feladatokat az a szakorvos, aki a rendeletben felsorolt szakképesítések valamelyikével
rendelkezik (1. aneszteziológia és intenzív terápia) és a háziorvosi tevékenység
megkezdésétől számított 5 évig háziorvostan szakmai szakképesítést szerez.
Dr. Kelemen Andrea kérelmében nyilatkozott arról, hogy a háziorvosi munkakör
betöltéséhez szükséges szakképesítést háziorvosi tevékenység végzése mellett az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ és Ellátásszervezési Osztály Praxisprogram II. programjának
keretében a jogszabályban meghatározott időkereten belül (5 év) megszerzi. A háziorvostan
szakmai képesítés megszerzését követően a háziorvosi tevékenységet vállalkozó orvosként
kívánja folytatni.
Tekintettel arra, hogy a háziorvos közalkalmazotti jogviszonyban kerülne foglalkoztatásra, az
alábbiakban ismertetésre kerülnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt.) illetményre vonatkozó rendelkezései.
A Kjt. a közalkalmazott végzettségéhez igazodva besorolási osztályokat határoz meg, mely
alapján – a pályázó végzettségét és a korábbi jogviszonyban töltött idejét alapul véve – kerül
meghatározásra dr. Kelemen Andrea részére a garantált illetmény, amely összesen 210.600,Ft.
A munkáltatónak azonban több lehetősége is van az illetmény növelésére, melyek az
alábbiak:
„Kjt. 66. § (8) …. a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a garantált illetménynél
magasabb összegű illetmény megállapítható, azzal, hogy – az egy évet meg nem haladó
időtartamú határozott idejű közalkalmazotti jogviszony kivételével – egy év elteltével a
közalkalmazottat minősíteni kell. Ha ekkor a közalkalmazott alkalmatlan vagy kevéssé
alkalmas minősítést kapott, illetményét – e törvény erejénél fogva a besorolása szerinti –
garantált mértékre kell csökkenteni.”
„Kjt. 67. § (1) A közalkalmazott a fizetési fokozata alapján járó illetményén felül
illetménykiegészítésben részesülhet.
(2) A kollektív szerződés, ennek rendelkezése hiányában a munkáltató határozza meg, hogy a
munkáltató a gazdálkodás eredményének mely hányadát és milyen feltételek szerint fordítja
illetménykiegészítésre.”
„77. § (1) A közalkalmazottat a munkáltató meghatározott munkateljesítmény eléréséért,
illetve átmeneti többletfeladatok – ide nem értve az átirányítást – teljesítéséért a
megállapított személyi juttatások előirányzatán belül egyszeri vagy meghatározott időre
szóló, havi rendszerességgel fizetett keresetkiegészítésben részesítheti.
(2) A keresetkiegészítés feltételeit a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató
állapítja meg.”
Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének – a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva – a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a
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298/2020. (VI.5.) határozatában döntött arról, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatával közalkalmazotti jogviszonyban álló háziorvosok illetményét 2020. június
1. napjától bruttó 600.000,- Ft összegben határozza meg. Erre tekintettel Dr. Kelemen
Andrea illetményét a Kjt. 67. § (1) bekezdése alapján bruttó 389.400,- Ft összeggel szükséges
kiegészíteni. Ezen kívül a közalkalmazott orvosok részére az Önkormányzat gépjármű
használatra havonta 50.000, Ft költségátalányt biztosít.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy Szekszárdon korábban már több esetben is sor
került közalkalmazotti jogviszonyban történő háziorvosi feladatellátásra. A foglalkoztatás
plusz forrást nem igényel, tekintettel arra, hogy az illetmény a háziorvosi körzet NEAK
finanszírozásból kerülne kifizetésre.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (2) bekezdés a) pontja
alapján a feladat-ellátási szerződés megkötése előtt az Önkormányzatnak előszerződést kell
kötnie dr. Kelemen Andrea orvossal.
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal, mint praxisjog engedélyezésére jogosult
egészségügyi államigazgatási szervvel a Polgármesteri Hivatal egyeztetett, kifogást nem
emeltek, a Közgyűlés jóváhagyása esetén az előszerződés realizálható.
Az előszerződés megkötését követően dr. Kelemen Andrea orvosnak az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 4. §-a szerinti praxisengedély iránti kérelmet kell benyújtania az Állami Egészségügyi
Ellátó Központhoz. Amennyiben a praxis engedélyt a háziorvos megkapja, az Önkormányzat
közalkalmazott orvosnak nevezheti ki. Mivel a fenti folyamat az eljárási határidőket
figyelembe véve akár 60 napot meghaladó időtartamot is igénybe vehet, ugyanakkor dr.
Szabó Zoltán felmentését 2020. augusztus 31. napjával kérte, valószínűsíthető, hogy a
körzetet 2020. szeptember 1. napjától helyettesítéssel szükséges ellátni, amely azonban
további döntést nem igényel.
A Polgármesteri Hivatal elkészítette az előszerződés tervezetét, amely a jelen előterjesztés
mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2020. július 29.
Ács Rezső
polgármester

4

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020. (VIII.6.) határozata
a 10. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosának felmondásáról, a körzet ellátására új
közalkalmazott orvos kinevezéséről

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.

dr. Szabó Zoltán József, a 10. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa felmondását
tudomásul veszi, és megköszöni a doktor úr háziorvosi ellátásban nyújtott munkáját.

Határidő: 2020. augusztus 6.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.

dönt arról, hogy dr. Kelemen Andreát a 10. számú felnőtt háziorvosi körzetben
háziorvosi feladatok ellátására – amennyiben a praxis engedélyt megkapja – 2020.
szeptember. 1. napjától, de legkésőbb a praxis engedély kiadását követő nappal
határozatlan időre, 3 hónapos próbaidő kikötésével közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatja azzal, hogy illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényben foglaltakra tekintettel a határozat melléklete szerint állapítja meg,
továbbá gépjármű használatra 50.000 Ft/hó összegű költségátalányt állapít meg.

Határidő: 2020. augusztus 6.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.

a 10. számú felnőtt háziorvosi körzet praxis jogát megszerezni kívánó háziorvossal, dr.
Kelemen Andrea orvossal előszerződést köt az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal, és felhívja a polgármestert az előszerződés aláírására.

Határidő: 2020. augusztus 16.
Felelős: Ács Rezső polgármester
4.

felhívja az Egészségügyi Gondokság vezetőjét a szükséges hatósági engedélyek
beszerzésére illetve a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos intézkedések
megtételére.

Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős: Lovrity Attiláné gondnokságvezető
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Határozat melléklete

A 10. számú felnőtt háziorvosi körzet közalkalmazott orvosának illetménye

Kjt. 66. § (1) bekezdés szerinti bruttó illetmény

210.600,-Ft

Kjt. 67. § (1) bekezdése alapján, Önkormányzat által garantált bruttó illetmény kiegészítés
389.400,- Ft
Összesen: 600.000,- Ft
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Előterjesztés melléklete
ELŐSZERZŐDÉS
Háziorvosi szolgálat ellátására
amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király
tér 8.) képviselője: Ács Rezső polgármester, mint megbízó (továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről Dr. Kelemen Andrea (szül.hely és idő: ……………………………..., anyja neve: ………………………..
lakcím: ………………………………., Nyilvántartási szám: …………………………, Adószám: ………………………………)
orvos (a továbbiakban: háziorvos) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
I.

Előzmények

Szerződő felek rögzítik, hogy Dr. Szabó Zoltán József, a 10. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa
2020. jún. 2. napján kelt levelében bejelentette háziorvosi tevékenységre szóló közalkalmazotti
kinevezéséről való lemondási szándékát, és egyben kérte az Önkormányzatot, hogy a közalkalmazotti
kinevezését 2020. augusztus 31. napjával szüntesse meg azzal, hogy a hat hónapos felmondási idejét
2020. augusztus 31. napjáig ledolgozza. Dr. Szabó Zoltán József orvos továbbá bejelentette, hogy a
praxisjogát Háziorvos részére kívánja eladni.
Fentiekre tekintettel Felek Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2020.
(VIII.6.) határozata, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (2)
bekezdés a) pontja alapján előszerződést kötnek az alábbiak szerint:
II.

Az előszerződés tárgya

1.

Szerződő felek megállapítják, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
2/A. § (1) bekezdése értelmében Dr. Szabó Zoltán József, a 10. számú felnőtt háziorvosi körzet
orvosa a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát a praxisjogot megszerezni kívánó orvos
személyének megjelölésével az Önkormányzat részére bejelentette.

2.

Önkormányzat az 1. pontban foglaltakra tekintettel Dr. Szabó Zoltán József kinevezését 2020.
augusztus 31. napjával megszünteti.

3.

Szerződő felek az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (2) a) pontja
alapján jelen előszerződésben kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben Háziorvos a
praxis engedélyt megkapja, Önkormányzat 2020. szeptember 1. napjától, de legkésőbb a praxis
engedély kézhezvételét követő napon közalkalmazott orvosnak nevezi ki az alábbi
feltételekkel:
a)
háziorvosi szolgálat ellátása a 10. számú felnőtt háziorvosi körzetben, a körzethez tartozó
utcajegyzéket Szekszárd Megyei Jogú Város közgyűlésének az egészségügyi alapellátások
körzeteiről szóló 543/2012. (XII.17.) 2. melléklete határozza meg;
b)
Felek a feladat-ellátás helyének a Szekszárd, Hunyadi u. 2. szám alatti rendelőt
határozzák meg.
c)
Önkormányzat a háziorvost heti 40 órában foglalkoztatja.
d)
Önkormányzat a háziorvos illetményét összesen bruttó 600.000,- Ft összegben határozza
meg.

4.

Háziorvos kijelenti, hogy az orvosi tevékenység folytatására feljogosító képzettséggel
rendelkezik, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységekről szóló
4/2000 (II.25.) EüM rendelet 11. § (4) bekezdése alapján rendelkezik olyan szakképesítéssel
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(aneszteziológia-intenzív terápia), amelynek birtokában háziorvostan szakképesítés nélkül is
elláthatja a háziorvosi szolgáltatást. Háziorvos jelen előszerződés aláírásával kötelezettséget
vállal arra, hogy a háziorvostan szakképesítést közalkalmazott orvosként történő kinevezését
követő 5 éven belül elvégzi. A háziorvosi tevékenység folytatásához szükséges képesítésekről
szóló dokumentumok, valamint a praxisjog átruházására vonatkozó szerződés másolatát az
Önkormányzat részére bemutatja.
5.

Háziorvos vállalja, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti praxisengedély iránti
kérelmet benyújtja az Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz.
6.

Záró rendelkezések

1.

Szerződő felek rögzítik, hogy Önkormányzat Háziorvos – jelen szerződésben szerepelő, illetve
Háziorvos által rendelkezésére bocsátott – személyes adatait a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai
Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendelet (a
továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Felek között fennálló
szerződés teljesítése érdekében kezeli.

2.

Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései az irányadók.

3.

Jelen előszerződés 2 számozott oldalból áll, és 5 db egymással mindenben megegyező
példányban készült, amelyből 3 db eredti példány az Önkormányzatot, és 2 db eredeti példány
a Háziorvost illeti meg.

Jelen előszerződést a felek – átolvasást és értelmezést követően – mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Szekszárd, 2020. augusztus …..

Ács Rezső
polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Ellenjegyzés

Ellenjegyző

neve

Dr. Kelemen Andrea
orvos

és Dátum

Aláírás

beosztása
Pénzügyi ellenjegyzés
Jogi ellenjegyzés

Tamási
Anna
igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata jegyző
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